
merciais de diferentes atividades e de serviços. Botar um
nome fácil de lembrar, engraçado e original é realmen-
te uma arte. Pensar num nome que chame a atenção do
público exige uma boa dose de criatividade, bastante re-
flexão com a finalidade de adequar o nome ao ramo de
atividade e ao serviço prestado.

Por exemplo, uma loteca com o nome de "Bidu da
Sorte" vai ao encontro da atividade específica — a de
atrair apostadores esperançosos de se tornarem mi-
lionários. Alguns lojistas brasileiros são tão criativos

uem passeia pelas cidades brasileiras, preferivel-
mente a pé, não pode deixar de observar a va-
riedade de nomes dados a estabelecimentos co-

verbo "correr" para pro-
duzir o nome "Pronto
Zoocorro Pet Shop",

fazendo assim a asso-

origem estrangeira, como pet
em vez de "bicho de estima-

ção" ou, no limite, até a ausên-
cia do belo vocábulo de origem
tupi-guarani "xerimbabo", diga-
se de passagem, devidamente
dicionarizado.

Fusões
Todavia, os estrangeirismos

desempenham uma função
pragmática para atin-

ciação com o conhecido
vocábulo "pronto-socorro".

Alguns usuários mais puris-
tas podem até lamentar a presen-
ça, nesse nome, de palavras de
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gir um determinado público e facili-
tar a memorização dos nomes cuida-
dosamente escolhidos. Em certos ca-
sos, uma língua estrangeira é utilizada
pela eficiência sonora da rima de pa-
lavras semelhantes já climatizadas no
português, e assim "per" e "moleque"
viram marca de empresa, assim como
se combinam, no mesmo nome pró-
prio de loja, dois termos estrangeiros
diferentes igualmente rítmicos, como
"dog" e "boutique". Um hotelzinho
para animais, localizado fora de uma
área urbana, enfatiza a paz do cam-
po com a fusão das palavras "cão" e
"country" em "cãountry", aproveitan-
do a pronúncia costumeira pelo falan-
te brasileiro do vocábulo country em
"música country".

Uma boa estratégia é fundir os
vocábulos "amigo" e "cão", que dá
o "AmiCão". Na nomeação dos es-
tabelecimentos desse ramo de ani-
mais, a estratégia de ordem pragmá-
tica é estabelecer laços de afetivida-
de e assim o uso do português apare-
ce em primeiro lugar: "Lambidinhas
de amor", "Amor sobre patinhas",
"Vira-latas" e "Bicho da Caneca" se-
guido de "pet shop" ou até "pet cen-
ter". É interessante que um simples
clichê como "feito cão e gato" pode
virar um nome atraente para uma
loja que cuida de animais.

Mas não é necessário usar nomes
estrangeiros, pois o próprio português
oferece oportunidades para criativi-
dade, como no caso de uma clínica
veterinária cujo nome é "18 kilatem
e l kimia", que aproveita a ambigüi-
dade de "(os cachorros) que latem" e
"quilate", por um lado, e "(um gato)
que mia" e o elemento de composi-

ção do português -químio(a).

Cabelos e modas

No ramo de cabeleireiros, vocá-
bulos de origem francesa como ate-
lier, maison, coiffeur, "La Belle" e
"Au bottier" ocorrem com certa fre-
qüência e evocam a tradição da Fran-
ça no mundo de moda e de estilo.
Com respeito ao mundo da moda,
usar o vernáculo "Entre na moda"
informa que se trata de uma loja de
confecções femininas. Outro estabe-

lecimento de confecções aproveita
o próprio vocábulo "criativo", eli-
mina no nome a letra v e o e põe
dois ff.

Na moda masculina, o italiano
é usado em alguns casos: "per uo-
mo". Cabe observar que o nome de
uma loja chamada Retoucherie, lo-
cal onde se remendam roupas, não
exclui os que não entendem o fran-
cês, pois existem na publicidade ou-
tros signos como uma fita métrica,
uma agulha além de uma "explica-
ção" em português. Ligado à indu-

mentária para médicos, dentistas,
enfermeiros e técnicos de laborató-
rios de análises clínicas, um estabe-
lecimento que fornece aventais de
todo tipo é bem servido com o nome
"Mania de Branco", bastante apro-
priado no contexto,

Pizzarias

A pizza é parte da cozinha ita-
liana, mas as pizzas servidas nos
restaurantes e padarias brasileiros
têm o jeito brasileiro no sabor, nos
temperos e na variedade de tipos
disponíveis. A única coisa italiana
em muitos casos são os nomes ou
expressões usados: "Tutti Fratelli",
"Mangiatto Bene", "DomNicoli".
Nem todos os donos (mesmo ita-
lianos ou descendentes) optam por
designações italianas. Há sempre
os "recantos", "os reis", "os para-
ísos" e "o cantinho" da pizza ao
lado das pizzarias "Três Irmãos",
"S.O.S" e "Vai de Pizza" sem se es-
quecer dos sempre presentes Pizzas
Disk como "Bom Gosto" e "Bom
Apetite" e "Delícias".

Diria que na cultura brasileira
existe uma preocupação de forne-
cer nomes criativos e cativantes.
Seria bom saber se ocorre o mesmo
em outros países. Procuram-se ele-
mentos do próprio português e tam-
bém de outros idiomas, que sirvam
como signos de uma sociedade aco-
lhedora e aberta ao novo.
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 4, n. 52, p. 50-51, fev. 2010.




